Miskolczi Jozsef
Hollakika boldogsag?
Egesz eletemben keresem: hol lakik a boldogsag?
Az enyem, a tied es ezaltal mindannyiunke. Vajon a
Magyar Nemzeti Tanacsban lakik-e a boldogsag? Egy
gyerekszaj szerint: "A boldogsag az sok-sok apr6 boldogsagocskab61all."
Szamomra a MANET (a SzerzQ igy roviditi a Magyar Nemzeti Tanacsot) egy ilyen boldogsagocska.
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MieIobb megval6sitand6, hogy gyorsan kinohesse
gyermekkonit, javunkat szolgalhassa.
Vallalkoz6kent, csaIadapakent, hetkoznapi emberkent tudom, amit mindenki mas: a valami mindigjobb a
semmimU. Ha az adott felteteIek kozepette (nem kozvetlen, hanem kozvetett valasztasokkal) Ietrehozzuk ezt
az uj intezmenyt- csakis gazdagabbak Iehetunk! Ha a
politikusi vitak es gancsoskodasok miatt elodazzuk a
Iehetoseget - muIasztassal vetkezilnk! Minden magyar
politikai partunk a keresztenysegre eskuszik, am eIfeIejti, hogy mulasztassal eppen ugy Iehet vetkezni, mint
cseIekedettel.

..

A politikat nagyon szereto, de a "strukturakon" es
politikai partaken onhibamb61 kiwI a1l6 emberkent
azok a barataim, akik a MANET mielobbi letrehozasan
munkalkodnak. Alkotni, cseIekedni, uj intezmenyeket
Ietrehozni kell, nem gancsoskodni! Nem biztos, hogy j6
Iesz? Hat majd valtoztatunk rajta! Nem Iehet javitani
azt, amit letre gemhoztunk!
Nem Iesz igazi, tOkeIetes a MANET? Persze, hogy
nem! Tudjuk eIore, de ki es mi a tokeletes? Ki Iesz a
tagja es ki nem? En semmikeppen gem akarok a tagja
Ienni. Nem kivanok ringbe szallni azzal a sok hill emberrel, aki azt hiszi, hogy osszedol a viIag, ha nem ok
aIkotjak a MANET "parlamentjet". Az gem erdekel,
hogy ki lesz a tagja. Egy viszont nagyon erdekel: ertem,
ertiink, vajdasagi magyarokert tevekenykedjen! Akkor
Iehet akar Peter, akar Pal! Sot az is, aki SauIusb61Iett
PauIus!
Tizenvalahany eve vartuk a valtozasokat, a Iehetoseget. Most eIjott, s a vajdasagi magyarsag megfeIeIo
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intezmenyrendszer nelktil van! Amat6r politikai szervezeteink es szinten fOlegamat6r civil szervezeteink keptelenek eleget tenni az uj id6k uj kihivasainak. Keptelenek sajat nemzeWkert ringbe szaIlni az uj versenyszabalyok, azaz lehet6segek szerint. Blinos az, ki sz6rszaIhasogatassal gancsolja az uj sziileteset!
Sz6lam az, hogy majd a szavaz6k (ide tartozom)
megbiintetik, vagy megjutalmazzak azokat, akiknek
MANET-iigyben igazuk volt (gancsoskod6kent vagy
epit6kent). A szavaz6k azt gem tudjak majd folmerni,
hogy mit vesztettiink vagy mit nyertiink. Mert mindket
lehet6seg, az osszehasonlitasi alap, nem lesz. Vagy
egyik, vagy a masik. Sz6lam, hogy majd hosszU tavon
kideriil... Barataim! Hosszu tavon mindannyian holtak

vagyunk- most szeretnenkGobban)elni!
A gancsoskod6knak mondom: boldog vagyok, hogy
eIetem serail szamos civil, gazdasagi es egyeb szervezetet hozhattam Ietre vagy indithattam el utjara! Erezzetek ezt a boldogsagot ugy, hogy miel6bb letrejon a
MANET! Ne att61 feljetek, hogy cselekvessel vetkeztek, hanem att61,hogy mulasztassal!
Tudom a buktat6kat. A politika es a kozelet (ez
ut6bbinak reszesekent mondhatom) bizony a hiusag
vasara is. Legy6zhetetleniil. Akkor ne viaskodjunk vele! B6vitsiik kisebbsegi eszkoztarunkat, barmely politikai opci6 is a sziil6. Ha a MANET munkaja nyilvanos konnyii lesz dicserni vagy biralni, csak legyen! Ekozben
nem erdekel, hogy melyik politikus vagy politikai opci6
hiusagan esik csorba. Ez a vajdasagi magyarsag szamara teljesen Ienyegtelen.Nyalogassa ki-ki a sajat sebeit a
maga, ne pedig a magyarsag szamlajara.
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Eleg baj nekiink, bogy a vajdasagi magyar partok is
5-8 ev titan becsontosodnak, az "egy elnok - egy part egy megcsontosodott velemeny" elve hatalmasodik el.
Nem magyar specialitas. Ha mar nem tudjuk megreformaIni, az uj id6k uj f6lteteleihez alakitani pmjainkat engedjiink legalabb utat az uj intezmenyek letrehozasaval az uj gondolatoknak, cselekvesnek. Ezt partolom!
Nekem sem tetszik sok minden. De igyekszem a
val6sag talajan mozogni. Nem tetszik, bogy az elektori
rendszerben ugyanolyan "sulya" van annak a (kozsegi,
tartomanyi, koztarsasagi, szovetsegi) parlamenti kepvisel6nek, akit sok ezer vaIaszt6 szavazata tett
"elektorra", mint annak a magyar miivel6desi egyesiileti
elektornak, akit harmincan valasztottak meg. Na es?
Nem magyar ember mindkett6? Kinek van joga azt
mondani, bogy egyik ember, a masik nem ember? Ismetlem: csak ertiink tevekenykedjen!
Ne szineszkedjiink a nep karara. Politikusainkt61,
akiket a nep hozott helyzetbe, elvarom, bogy miel6bb
es minel hatekonyabb MANET-et hozzanak Ietre! Ugy,
ahogyan azt az adott lehet6segek kozott megtehetik.
Egyebkent becsaptak benniinket. Amelyik vajdasagi
magyar partelpokiink ezt nem tudja megtenni vagy
megerteni, az gondoljon bele: nem attolleft elnok, mert
elOtte nagy ember volt, hanem attol left nagy ember,
hogy erre a tisztsegre keriilt!
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